
 

 

 

( الخدمات  مقّدمي  مع  والمقابالت  المعيشية  األسر  مسوح)  مختلطة  طرق  استخدام   يتيح
. البيانات تّوفر حسب الطرق أو الطريقة اختيار سيجري آنفاً، ُذكر كما ولكن،. النتائج تثليث

  .السياق تحليل يحددها ثغرات أيّ  االعتبار في تؤخذ أن المسوح إعداد في أيضاً  وينبغي

 التكاليف من مجموعة تقدير تشمل أن األسري العنف تكلفة تقدير لعملية ويمكن
 مباشرة : رئيسية فئات أربع في التكاليف هذه  تصنيف ويمكن. واالجتماعية االقتصادية
. ملموسة  وغير  مباشرة   غير  أو  ملموسة،  وغير  مباشرة   أو  وملموسة،  مباشرة   غير  أو  وملموسة،
 المباشرة  الملموسة  غير  التكاليف  أما  نقدية،  قيمة    المباشرة   وغير المباشرة   الملموسة  وللتكاليف

 .أدناه التكاليف هذه  إلى بالتفصيل التطّرق وسيتم . لها نقدية قيمة فال المباشرة  وغير

 نفسه، الوقت في النظر، المهم من الواحد، للشخص الخدمات تقديم  تكلفة والحتساب
 أو الثابتة والتكاليف( الخدمة من المستفيدين عدد ازدياد مع ترتفع التي) المتغّيرة  التكاليف في
 تتغير ال فمثالً،(. الخدمة من المستفيدين عدد باختالف تختلف ال التي) لالسترداد القابلة غير
 المسكن  تأمين تكلفة أن غير المستمعين، عدد انخفاض أو بازدياد اإلذاعية الحمالت تكلفة

 .المستفيدين عدد زيادة مع جذرياً  تتغير قد والفراش

 المنهجية ونوع التكاليف

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_four_main_categories_.pdf
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 المنهجية فئات التكاليف المستوى

 الفرد 
 األسرة المعيشية
 قطاع األعمال

 المجتمع المحلي
 الحكومة

 
 الفرد، األسرة المعيشية

 التكاليف الملموسة المباشرة
 الخاصة النفقات من األموال 

 توفير الخدمات
 برامج الوقاية 

 التحويالت االجتماعية
 

 التكاليف الملموسة غير المباشرة
 الدخل الضائع 

 خسارة العمل غير المدفوع 
 

 المحاسبة

 المجتمع المحلي
 الحكومة

 
 الفرد 

 األسرة المعيشية
 المجتمع المحلي 
 قطاع األعمال

 التكاليف الملموسة المباشرة
 الخدماتتوفير 

 
 التكاليف الملموسة غير المباشرة

 الوفاة المبكرة
 تراجع اإلنتاجية

 التعليم ىاآلثار عل
 اآلثار على التغذية

 

 االقتصاد القياسي

 الفرد 
 األسرة المعيشية

 التكاليف الملموسة غير المباشرة
 مشاركة القوى العاملة 

 اإليرادات
 مخرجات تعليم األطفال

 اإلنجابيةمخرجات الصحة  
 االعتالالت

  مطابقة درجة الميل

 

 المنهجية ونوع التكاليف

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_direct_accounting_methodology.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_econometric_methodology.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_propensity_score_matching.pdf
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 المنهجية فئات التكاليف المستوى

 المجتمع المحلي 
 الحكومة

 
 الفرد 

 المجتمع المحلي

 التكاليف الملموسة المباشرة
 توفير الخدمات

 
 التكاليف غير الملموسة المباشرة

 األلم والمعاناة
 االعتالالت المزمنة

  االستعداد لدفع تعويضات

 الفرد 
 المجتمع المحلي 

 

 التكاليف الملموسة غير المباشرة
 تراجع اإلنتاجية
 الوفاة المبكرة

 
 التكاليف غير الملموسة المباشرة

 األلم والمعاناة
 االعتالالت المزمنة

سنوات العمر المعّدلة حسب  
 اإلعاقة

 المجتمع المحلي 
 الحكومة

 التكاليف الملموسة المباشرة
 توفير الخدمات
 برامج الوقاية 

 التحويالت االجتماعية

وضع ميزانية مراعية  
 لقضايا الجنسين

 

 المنهجية ونوع التكاليف

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_willingness-to-pay.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_disability_adjusted_life_years.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_disability_adjusted_life_years.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_gender_responsive_budgeting.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_gender_responsive_budgeting.pdf

